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На основу члана 6. став 3. Закона о Агенцији за посред-

ничке, информатичке и финансијске услуге (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 96/05, 74/10 и 68/13) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике 
Српске, на 5. посебној сједници, одржаној 30.11.2013. го-
дине,  д о н о с и

УРЕДБУ
О НАКНАДАМА ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУГА 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ

Члан 1.
Овом уредбом прописују се накнаде за пружање услу-

ге једношалтерског система, одржавање базе података о 
шифрама дјелатности пословних субјеката, упис и развр-
ставање пословних субјеката по дјелатностима, одређи-
вање матичног броја, услуга одређивања претежне дје-
латаности пословних субјеката и одржавање централног 
регистра предузетника, а које Агенција за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге наплаћује приликом 
пружања ових услуга.

Члан 2.
(1) За обављање услуга из своје надлежности Агенција 

за посредничке, информатичке и финансијске услуге (у 
даљем тексту: Агенција) наплаћује сљедеће накнаде:

а) накнаду за услугу једношалтерског система прили-
ком регистрације пословних субјеката која се односи на 
пријем и обраду захтјева за регистрацију, у износу од 35 
КМ појединачно за сваког пословног субјекта,

б) накнаду за услугу једношалтерског система прили-
ком измјена података који се уписују у регистар пословних 
субјеката, у износу од 35 КМ појединачно за сваког послов-
ног субјеката,

в) накнаду за одржавање базе података о шифрама дје-
латности за сједиште и пословне јединице пословних субје-
ката, као и за одређивање претежне дјелатности и издавање 
обавјештења о разврставању пословних субјеката и

г) накнаду за одржавање централног регистра преду-
зетника.

(2) Накнаде из става 1. т. а) и б) овог члана плаћају 
подносиоци захтјева за регистрацију, односно захтјева за 

измјену података који се уписују у регистар пословних 
субјеката.

(3) Накнаде из става 1. т. в) и г) овог члана плаћају ре-
сорна министарства са којима Агенција закључује уговор о 
пружању услуга, по основу којих се плаћа накнада, a која се 
утврђује овим уговором.

Члан 3.
(1) Накнаде из члана 2. став 1. т. а) и б) ове уредбе 

обухватају накнаде за све радње у оквиру услуге једношал-
терског система коју у поступку регистрације пословних 
субјеката врши Агенција, односно све захтјеве и изводе из 
регистара који су у вези са поступком регистрације, а за 
које је надлежна Агенција.

(2) Пословни субјекти не плаћају Агенцији накнаду 
за услугу пријема и обраде захтјева за издавање извода из 
регистра пословних субјеката, као ни за разврставање по-
словних субјеката по дјелатностима, издавање обавјештења 
о разврставању и за услугу додјеле матичног броја послов-
ном субјекту.

Члан 4.
Остале накнаде које наплаћује Агенција за вршење 

услуга прописује Управни одбор Агенције одлуком у скла-
ду са чланом 15. Закона о Агенцији за посредничке, инфор-
матичке и финансијске услуге.

Члан 5.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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